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SÄÄNNÖT,

ARVONTAAN OSALLISTUMISLOMAKE &
VASTUUVAPAUTUSLOMAKE
RAVINTOLA PPK:N
PIZZAN SYÖNNIN MESTARUUSKILPAILU

Ravintola PPK:ssa huhtikuun 17.4.2020 järjestettävän, Pizzan syönnin
mestaruuskilpailun voittaja saa palkinnoksi HUIKEAT 300€,
sekä Ravintola PPK T-paidan, jossa lukee 2020-vuoden Pizzan syönnin mestari!
Tavoitteena kilpailussa on syödä kaksi perhepizzaa niin nopeasti, kuin pystyt.
Se kilpailija, joka ensimmäisenä syö molemmat perhepizzat ennen muita kilpailijoita voittaa
mestaruuden, sekä 300€ pääpalkinnon. Lue kaikki säännöt
Voit valita lomakkeen lopussa mainituista vain kaksi pizzatäyttettä pizzoihisi,
jotka haluat syödä kilpailun aikana. Kun olet täyttänyt kaikki tarvittavat kentät, lähetä täytetty
lomake (.PDF Muodossa) sähköpostiosoitteeseen info@ravintolappk.fi otsikolla:
PIZZAKILPAILU - “Oma etunimi”
Kaikkien kilpailun arvontaan osallistuvien pitää olla 18-vuotta täyttäneitä aikuisia.
Ravintola PPK arpoo arvontaan osallistuneiden joukosta kuusi kilpailijaa
@ravintolappk Instagramin livelähetyksessä (Tiistaina 7.4.2020 klo tasan 19.00)
mestaruuskilpailuun. Kilpailijoilla pitää olla kilpailupäivänä mukana virallinen henkilötodistus
(Ajokortti, passi & virallinen henkilökortti). Arvonnassa valituille kilpailijoille ilmoitetaan
valinnasta myös henkilökohtaisesti.
Kilpailijoiden turvallisuudesta paikanpäällä vastaa EMA Finland Oy.
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Kilpailijan pitää olla täysi-ikäinen tai holhoojan luvan saanut yli 15-vuotias henkilö
Kilpailuun rekisteröityminen alkaa XXX päivämääränä.
Vain kuusi kilpailijaa arvotaan kilpailemaan mestaruudesta 17.4.2020
Jokaisen kilpailijaehdokkaan pitää allekirjoittaa vastuuvapautuslomake ja lukea
kilpailun säännöt huolellisesti
Valitut kuusi kilpailijaa maksavat paikanpäällä viiden euron osallistumismaksun
Kilpailijat eivät saa koskea pizzaan ennen kilpailun alkua
Kilpailu alkaa, kun äänimerkki soi
Kilpailijat saavat valita, syövätkö he istuma vai seisoma-asennossa käyttämällä
käsiään kilpailualueella.
Jokaiselle kilpailijalle annetaan lasi vettä. Alkoholin nauttiminen kilpailun aika on
kiellettyä
Kilpailun voittaja on se joka ensimmäisenä syö molemmat pizzat
(Jos kukaan kilpailijoista ei pysty syömään kahta perhepizzaa 10 minuutin
sisällä, 300€ palkintoa ei jaeta kilpailijoiden kesken)
Kilpailun aikana pizzasiivuja saa syödä vain yksi kerrallaan!
(eli enemmän, kuin yhtä pizzasiivua ei saa laittaa suuhun samanaikasesti)
Vain kokonaiset pizzapalat hyväksytään syödyksi,
eli pitää myös syödä pizzasiivujen reunat
Pizzaa ei saa enää laittaa suuhun, kun äänimerkki on soinut kilpailun päätteeksi.
Kilpailijalla on 15 sekuntia aikaa nielaista pizzaa, joka on jäänyt suuhun viimeisen
äänimerkin jälkeen.
Missä tahansa vaiheessa kilpailua, jos kilpailija oksentaa, hänet diskataan kilpailusta
välittömästi.
Viimeisen äänimerkin jälkeen kilpailijan pitää, pitää pizzat sisällänsä kaksi minuuttia,
jotta hänen tulos hyväksytään, jos kilpailija oksentaa kilpailun jälkeen ennen kahden
minuutin täyttymistä hänet diskataan kilpailusta.
Tasatilanteessa järjestetään “äkkikuolema” kilpailu, jossa eniten siivuja minuutissa
syönyt voittaa kilpailun.
Kilpailussa huijannut henkilö diskataan ja häneltä evätään oikeus osallistua jatkossa
Ravintola PPK:ssa järjestettäviin syöntikilpailuihin.
Kilpailija ei saa häiritä muita kilpailijoita millään tavoin kilpailun aikana.
Mestaruuskilpailun voittaja saa palkinnoksi 300 € ja Ravintola PPK:n Pizzan
syönnin mestari t-paidan!

Täytä alla olevat kentät kilpailun arvontaan rekisteröitymistä varten
Nimi:
Sukunimi:
Osoite:
Postinumero, kaupunki:
Puhelinnumero:

Syntymäaika:
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KAIKKIEN KILPAILUN ARVONTAAN OSALLISTUJIEN PITÄÄ
LUKEA TÄMÄ VASTUUVAPAUTUSLOMAKE ENNEN
ALLEKIRJOITTAMISTA
Tiedän, että suurten pizzamäärien syöminen on potentiaalisesti vaarallista ja se voi tuntua
epämiellyttävältä. Minun ei pidä osallistua mukaan kilpailuun ja syödä, jos minulla on
terveyteeni liittyviä ongelmia tai sairauksia. Olen tietoinen, että tämä on hauskanpitoa
hyvässä mielessä, vaikka kilpailun aikana saattaa tuntua huonolta hieman, olen
kanssakilpailijoita, tuomareita, yleisöä ja henkilökuntaa kohtaan rehellinen ja kohtelias
kilpailija. Olen tuomareiden kanssa samaa mieltä kilpailun tuloksesta, sekä seuraan ja
noudatan kaikkia kilpailun sääntöjä, jotka on yllämainittu. Otan vastuun kaikista riskeistä,
jotka liittyvät tähän kilpailuun, kuten ruoansulatusongelmat, pahoinvointi, oksentaminen
ja tukehtuminen (Ensiapuhenkilökunta ja ambulanssi on tapahtuman aikana paikanpäällä
valmiudessa). Vastuuvapautuslomakkeen lukeneena ja ymmärtäneenä kannan itse vastuun
kaikista kilpailun aikana ja kilpailutapahtuma-alueella aiheutuvista haitoista, jotka aiheutan
itselleni, enkä aio vaatia korvauksia tai ryhtyä lakitoimenpiteisiin tapahtumajärjestäjiä
(Ravintola PPK Oy & Hellacoldsinki Tmi) vastaan.
Allekirjoittamalla tämän lomakkeen hyväksyt kilpailun kaikki yllämainitut ehdot ja säännöt.
Nimi:
Sukunimi:

Puhelinnumero:

Allekirjoitus:______________________________ Päivämäärä & paikka:

Valitse kaksi täytettä pizzoihisi kilpailua varten (X-kirjaimella valintasi ruutuun)
*Huom. voit maksimissaan valita kaksi eri täytettä.
Valintasi

Täytteet

Valintasi

Täytteet

kinkku

paprika

kana

sipuli

salami

Ananas

kebab

tomaatti
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herkkusieni

